Catent staat voor ‘ontwikkelen
met passie’. Het is een stichting
voor onderwijs en begeleiding
met 34 scholen voor
basisonderwijs, waaronder twee
scholen voor speciaal
basisonderwijs (Facet en De
Vonder). Op alle scholen samen
werken circa 450 personeelsleden
voor ongeveer 5.000 leerlingen.
De scholen liggen verspreid over
vier provincies, te weten Friesland,
Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Het overgrote deel van de
scholen heeft een katholieke
oorsprong, en een enkele school is
oecumenisch. De vormgeving van
onze identiteit is een interactief –
constructief proces, dat zich richt
op communicatie tussen
leerlingen, met een blik op
tradities. Door kinderen te laten
ervaren wat verhalen van
anderen met hun doen. En hoe
die verhalen hun eigen
levensverhaal beïnvloeden.
Daarbij staat centraal de
wisselwerking tussen 'wat vind ik
zelf ’, en 'wat betekent hetgeen ik
vind voor het perspectief van
samenleven met anderen’.
Catent streeft naar groei van de
mens in al zijn facetten: van zijn
kennis, het vermogen om die
kennis toe te passen, en van zijn
persoonlijkheid. Dat geldt zowel
voor onze leerlingen als voor onze
medewerkers. Onze
gedrevenheid daarbij is groot, net
zoals we een grote inzet vragen
van alle betrokkenen: de
leerkrachten, het ondersteunend
personeel, de leerlingen, hun
verzorgers en de totale omgeving.
Passie is daarbij het sleutelwoord.
Wij hebben passie voor groei.
Catent staat voor ‘ontwikkelen
met passie’.
Meer informatie kunt u vinden op
www.catent.nl.

Katholieke Jenaplanschool de Phoenix
Zalmkolk 2
8017 PA Zwolle
Tel 038-4650932
Directie.phoenix@catent.nl

Het bestuur van Catent zoekt per 1 maart 2019 voor
Jenaplanschool de Phoenix een:
stamgroepleider voor de onderbouw (m/v)
WTF 0,35 (donderdag en vrijdagochtend)
Kandidaten die op zoek zijn naar een hogere werktijdfactor worden
gevraagd om ook te solliciteren!
Jenaplanschool de Phoenix is een groeiende school in de wijk
Zwolle-Zuid. Op de Phoenix staat de ontwikkeling van het kind
centraal. Er wordt thematisch gewerkt vanuit driejarige
stamgroepen.
De collega die wij zoeken voldoet aan het volgende profiel:
 is pedagogisch zeer sterk;
 zet het kind centraal en past daar het onderwijs op aan;
 heeft een afgeronde PABO opleiding
 heeft affiniteit met het Jenaplanonderwijs en is bereid zich
hier in verder te ontwikkelen;
 beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 heeft ervaring met ‘het jonge kind’;
 is creatief en vindt het een uitdaging om thema’s uit te
werken;
 kan werken vanuit een goed klassenmanagement.
Wij bieden:
 een prachtige Jenaplanschool met ca 170 leerlingen;
 een school waar kinderen zich prettig en veilig voelen;
 een school waar ouders betrokken zijn;
 een leeromgeving waar kinderen, collega’s en ouders
samenwerken om het beste uit een kind te halen;
 ruimte om jezelf te ontwikkelen en mee te denken met de
huidige ontwikkelingen.
Voor verdere informatie kunt u kijken op www.de-phoenix.nl of
contact opnemen met de directeur van de school, John Berendsen:
 : 038-4650932
 : directie.phoenix@catent.nl
Ben jij deze enthousiaste en gemotiveerde teamplayer die wil
werken op onze mooie Jenaplanschool?
Stuur dan, uiterlijk vrijdag 22 februari 2019, een e-mail met je
motivatie en CV naar: directie.phoenix@catent.nl
Gesprekken vinden plaats op maandag 25 februari 2019 vanaf
15:00 uur.

